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Ανδρέας Αντωνιάδης
Ανώτερος Λογιστής
Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης

31/1/2019

Αποτελεσματική διαχείριση των 
κρατικών χορηγιών
Ενημέρωση και προετοιμασία οντοτήτων Γενικής 
Κυβέρνησης, και οντοτήτων όπου ασκείται 
αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη 
Δημοκρατία, με ετήσια κρατική χορηγία γενικής 
φύσης άνω των 500 χιλ. ευρώ



Περιεχόμενα

 Εισαγωγή/ Ιστορικό
 Σκοπός
 Εύρος εφαρμογής
 Ρυθμιστικό πλαίσιο
 Ενημέρωση και προετοιμασία
 Καταληκτικά σχόλια
 Ερωτήσεις
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Εισαγωγή/ Ιστορικό
 Ύψος κρατικών χορηγιών από Κυπριακή Δημοκρατία: 

περίπου 800 εκ. ευρώ ή 12% του συνόλου του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (19% εξαιρουμένων των δαπανών 
προσωπικού)

 Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για κρατικές χορηγίες 
 Ανάγκη για θέσπιση διαδικασιών για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρατικών χορηγιών
 Απόφαση ΥΣ, αρ. 86.013, ημερ. 24/10/2018, με ισχύ από 

1/1/2019
 Ανάγκη για ερμηνευτικές οδηγίες προς τους Ελέγχοντες

Λειτουργούς
 Ανάγκη για ενημέρωση οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης που 

λαμβάνουν κρατική χορηγία πέραν των 500 χιλιάδων ευρώ
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Σκοπός

 Διασφάλιση της βελτίωσης της χρηστής 
διακυβέρνησης στις οντότητες που λαμβάνουν 
κρατική χορηγία 

 Αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική 
διαχείριση του δημόσιου χρήματος που παρέχεται 
με την κρατική χορηγία 
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Εύρος εφαρμογής
Η Απόφαση του ΥΣ καλύπτει τις διαδικασίες σε σχέση με τις πιο κάτω περιπτώσεις 
ετήσιων κρατικών χορηγιών:

1) Γενικής φύσης άνω των 500 χιλ. ευρώ, σε οντότητες:-
(α) Γενικής Κυβέρνησης ή
(β) Όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία

2) Γενικής φύσης σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα για ποσά άνω των 20 χιλ. ευρώ

3) Συγκεκριμένου σκοπού σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα άνω των 20 χιλ. ευρώ

Τόσο οι κρατικές χορηγίες με μικρότερα του καθορισμένου ποσού των 20 χιλ. ευρώ, 
όσο και όλες οι κατά χάριν δωρεές, καλύπτονται από τις πρόνοιες του Μέρους 
Έκτου «Χορηγίες και Κατά Χάριν Δωρεές» του περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
Νόμου (Ν.38(Ι)/2014)
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Εύρος εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΔΩΡΕΕΣ» του περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.38(Ι)/2014)

 Άρθρο 24 (1) ΧΟΡΗΓΙΕΣ- κρατικές παροχές για τη χρηματοδότηση δράσεων που 
αποσκοπούν:-

α) στην προώθηση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου ή επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(συγκεκριμένου σκοπού) ή/και
β) στη χρηματοοικονομική ενίσχυση νομικών ή/και φυσικών  όσον αφορά τις λειτουργικές 
τους δαπάνες (γενικής φύσης).

 Άρθρο 24 (2) ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΔΩΡΕΕΣ – εισφορές για την κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών:-

α) όπου δεν βρίσκεται σε ισχύ οποιαδήποτε νομοθεσία που διέπει το θέμα
β) κρίνεται ως επιβάλλουσα ηθική υποχρέωση στη Δημοκρατία
γ) αιτιολογείται γραπτώς και με επάρκεια 
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Ρυθμιστικό πλαίσιο
 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΔΩΡΕΕΣ» του περί της 

Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.38(Ι)/2014)

 ΜΕΡΟΣ XII «ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και ΜΕΡΟΣ XIII 
«ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014)

 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24/10/2018
 Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αρ. 1777, ημερ. 

18/1/2019
 Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, αρ. 1778 ημερ. 

18/1/2019

 Άλλες ρυθμίσεις μέσω νομοθεσίας, εγκυκλίων, κώδικων κλπ.
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΔΩΡΕΕΣ» του περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014)

Αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση των οντοτήτων που λαμβάνουν κρατική χορηγία 
(Άρθρο 26):

 νομική συμμόρφωση
 χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση
 διαφάνεια
 ίση μεταχείριση

 αξιοπιστία (της πληροφόρησης)
 έλεγχος
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

ΜΕΡΟΣ XII «ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και ΜΕΡΟΣ XIII 
«ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014)

Πρόνοιες για υποχρεώσεις των Οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης και 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, 
τα πιο κάτω:

 το στρατηγικό σχεδιασμό τους
 τις προβλέψεις των εσόδων και δαπανών τους
 το μηνιαίο και τελικό απολογισμό τους
 τις οικονομικές καταστάσεις τους
 τον εξωτερικό τους έλεγχο
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(Εγκύκλιος αρ. 1777, Παράρτημα ΙΙ, σελ. 4)
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(Εγκύκλιος αρ. 1777, Παράρτημα V)
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

Υποστήριξη οντοτήτων που λαμβάνουν κρατική χορηγία
 Εγκύκλιος για ενημέρωση και προετοιμασία, ως 

εργαλείο υποστήριξης
 Οδηγός, με τη συμπερίληψη κατευθυντήριων γραμμών 

για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις 
διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης 

 Υποστήριξη από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, μέσω  
των Διευθύνσεων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης/ των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και 
των Διοικήσεων των Υπουργείων
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Ενημέρωση και προετοιμασία (1) Γενικής φύσης 
άνω των 500 χιλ. ευρώ σε οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης...

Περίοδος και στάδια εφαρμογής
 Ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της διαδικασίας από 1/1/2019 (Απόφαση 

ΥΣ)
 Διαφορετικές κατηγορίες οντοτήτων που λαμβάνουν κρατικές χορηγίες με 

διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης -
συμπεριλαμβανομένων και των Σχολικών Εφορειών, Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι) και άλλες οντότητες όπου ασκείται σημαντική επιρροή 
από τη Δημοκρατία)

 Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης για κάθε οντότητα ξεχωριστά, με βάση 
το περιεχόμενο του εντύπου υποβολής στοιχείων του δικαιούχου 

 Ετοιμασία πλάνου δράσης, με σαφές χρονοδιάγραμμα, για την αποτελεσματική 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης που απαιτούνται

 Παρακολούθηση της υλοποίησης του πλάνου δράσης, με αξιολόγηση της 
προόδου υλοποίησης ανά τακτά διαστήματα (ανά τρίμηνο)

 Με βάση τη συνεχή αξιολόγηση, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
σε μεταγενέστερα έτη, αποτελεσματική διαχείριση της περιοδικής καταβολής 
των κρατικών χορηγιών προς τους δικαιούχους
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Καταληκτικά σχόλια
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 Σκοπός η διασφάλιση της βελτίωσης της χρηστής 
διακυβέρνησης στις οντότητες που λαμβάνουν κρατική 
χορηγία και η αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική 
διαχείριση του χρήματος που λαμβάνεται από το 
φορολογούμενο

 Απαραίτητη η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων μερών για το καλό του δημόσιου 
συμφέροντος  



Αποτελεσματική διαχείριση των 
κρατικών χορηγιών
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Αποτελεσματική διαχείριση των 
κρατικών χορηγιών
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Ανδρέας Αντωνιάδης
Ανώτερος Λογιστής
Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης
22602335
aantoniades@treasury.gov.cy


